
ATA DA 12ª REUNIÃO 

Dia 29 de maio de 2018, às 18:30hs iniciou-se a 12ª Reunião da Comissão de 

Direito Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Senhor Presidente Jefferson 

Augusto de Paula, com a presença dos Doutores Anderson, Marinson, 

Ademilson, Ranka, Rogerio, Rosane, Rodrigo, Jorge, Anacéu e Renato Jorge.  

O Presidente abriu a reunião cumprimentado a todos. Passou a palavra ao Dr. 

Ranka, pois participou de uma palestra, para explicar o funcionamento dos 

processos digitais no âmbito do JMU, pontuou uma diferença importante em 

relação ao demais sistemas, que tem que assinar eletronicamente a petição 

antes de enviar no sistema. Em relação aos vídeos, anteriores, nos processos 

que eram ainda no papel, precisa ir pegar pessoalmente, ou fazer petição 

pedindo, os novos serão inseridos direto no sistema. Salientou que é muito 

parecido com o E-Proc da Justiça Federal. Dr. Jefferson, tomando a palavra, 

explicou que nesse sistema, não se tem acesso ao IPM, tramita numa espécie 

de segredo de justiça, pontuando que deve ser conversando com Dr. Arizona 

para se franquear o acesso. O IPM é protegido por certo sigilo. Dr. Ranka 

salientou que eventuais alterações devem ser sugestionadas e que serão 

aceitos para análise, devendo ser encaminhadas. Outra situação passada pelo 

presidente, antes de qualquer audiência ou depoimento é feito a leitura do 

depoimento feito pela testemunha, o que é questionável e não aceito por 

muitos advogados. Será pedido uma reunião para que seja revisto esse 

procedimento, apesar de previsto no CPPM, requerendo mudanças e 

adequações a CF/88. Também será marcada uma reunião com a Comandante 

da PMPR, pois, sua assessoria, disse que a mesma está disposta a colaborar 

com a Comissão. Ante a ausência da Dra. Eliane, falou-se do projeto nas 

escolas, qual será necessário criar um texto em relação ao direito militar para 

ser levado as escolas, também comentou-se sobre o projeto OAB Cidadania, 

situação em que a OAB foi à Praça, para atender direto a população, onde a 

Comissão foi representada pelos Drs. Letícia e Thiago. Falou-se também sobre 

a sistemática do evento de hoje, para que os membros recepcionem os 

convidados e os palestrantes, e, ajudem na entrega de certificados, 

coordenando e direcionando os convidados a sala correta. Falou-se também do 

curso do ESA, cujo coordenador é o professor Dr. Jorge de Assis, que já 



estava na página na OAB para inscrição, qual seria divulgado durante o evento. 

Nada mais a ser tratado, finalizou-se. 

 

Curitiba, 29 de maio de 2018. 

Rosane de Lima - Secretaria. 

  

  

 


